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FILATELIE IN DONKERE DAGEN 
 

Herfst, mist en blubberige straten rond Zuiderhof, maar de  
zaal was weer prima gevuld en de veiling liep uitstekend.  
 

Van verschillende kanten mochten we materiaal ontvangen  
voor de benefiet.  Ook niet-leden weten ons steeds vaker  
te vinden om advies te vragen over de verkoop van een  
verzameling of nalatenschap. Steeds weer klinkt dan de  
verbazing:  ‘wat een drukte, ik wist niet dat er nog zoveel 
belangstelling is voor postzegels.’ Helaas bestaat de  
nalatenschap dan vaak uit eerste dag enveloppen of een  
Davo-album met vooral in het begin veel lege bladen.  
Maar er wordt ook mooi spul aangeleverd en we zijn al  
druk aan het verzamelen voor de Grote Veiling. 
 

De benefiet-veiling in december staat in het teken van  
‘Only Friends’. U leest er in ons clubblad meer over. Goed  
materiaal is nog van harte welkom. Een winkeldochter  
mag, maar het moet wel een mooie dochter zijn. 
Er is nog een reden om naar de december-bijeenkomst  
te komen: voor alle leden ligt er een bijzonder cadeau klaar.  
En uiteraard een gratis kopje koffie of thee, met een stukje  
banket. Wie niet komt, mist zeker iets. 
 

Een andere verrassing is de tocht naar de Eindejaars- 
beurs in Barneveld die wij u aanbieden op zaterdag  
28 december. 
De ervaring van vorige jaren heeft  
geleerd dat u zich op deze  
beurs geen moment hoeft te  
vervelen, zie ook pagina 12. 
We rekenen 11 december  
weer op een volle zaal! 

                                       John Dehé 
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BESTUUR PURMERENDER POSTZEGEL RUILCLUB  
(zie ook www.pprc.nl) 

 
Voorzitter: John Dehé - Purmerenderweg 181 - 1461 DJ Zuidoostbeemster tel. 
0299-420563 - e-mail: johndehe@gmail.com  
 

Secretaris en ledenadministratie: Jeffrey Groeneveld - De Goedemeent 1 
1447 PT Purmerend - tel. 0299-463850 - e-mail: jeffreygroeneveld@hetnet.nl  
 

Penningmeester: Hans de Block - C. de Jongestraat 66 - 1444 EM Purmerend 
tel. 0299-413640 - e-mail: info@deblockfc.nl  
Bankrekening NL30 RABO 0166 3643 12 t.n.v. Purmerender Postzegel Ruilclub 
 

Hoofd rondzending: Bert Joosten, Lambertus Huisengastraat 17 
1442 DA Purmerend - tel. 0299-423315 - e-mail: pprc1942@gmail.com  
Bankrekening nr. NL78 RBRB 0825 3146 90 t.n.v. Purmerender Postzegel Ruilclub 
 

Redacteur clubblad: Hans Vaags - Bazuinstraat 29 - 1443 JC Purmerend  
tel. 0299-426287 - e-mail: hansvaagspprc@gmail.com  
 

Veilingmeester: Bert Huisenga - Zwaansvliet 13 - 1462 NE Middenbeemster  
tel. 0299-683587 - e-mail: pzh.bert@quicknet.nl  
 

Coördinator van de Regionale Ruildag en bibliothecaris: Juan de Groot - 
Eufraatlaan 16 - 1448 CK Purmerend - tel. 0618910276, niet na 21.00 uur bellen – 
e-mail: j.groot89@chello.nl  
 

Gastheer en algemene zaken: Ad Springer - De Oeverlanden 253 -  
1441 RE Purmerend- tel. 0299-421957 - e-ail:ad.springer@planet.nl  
 

Ere-voorzitter: Jan Ellenbroek† Ereleden: Cor Boon, Han Zwertbroek†, Ron 
Versteyne†, Nic ter Hofstede† en Henk Oosterveld†. Leden van verdienste: John 
Dehé, Piet Struik, Joop de Groot†, Cor Boon, Ad Springer en Rob Grigoletto. 
 

Dit clubblad verschijnt maandelijks (september t/m mei); inleveren van 
kopij voor het januari nummer uiterlijk vrijdag 13 december per e-mail 
naar: hansvaagspprc@gmail.com (eerder mag natuurlijk altijd...) 
 

OP HET OMSLAG  
 
Een van de tien aardige decemberpostzegels 
ontworpen door Lieke van der Vorst. 
Uiteraard is het velletje met 20 postzegels wel 
weer duurder dan vorig jaar, maar dat zijn we 
inmiddels al jaren lang gewend.  In 2002 
betaalde u slechts € 0,29 voor een 
decemberpostzegel, nu is dat al € 0,84. 

 

http://www.pprc.nl/
mailto:johndehe@gmail.com
mailto:jeffreygroeneveld@hetnet.nl
mailto:info@deblockfc.nl
mailto:pprc1942@gmail.com
mailto:hansvaagspprc@gmail.com
mailto:pzh.bert@quicknet.nl
mailto:j.groot89@chello.nl
mailto:ad.springer@planet.nl
mailto:hansvaagspprc@gmail.com


4 
 

AGENDA VAN PPRC, BEURZEN en PostNL 
 

Woe. 11 dec. Purmerend PPRC clubavond/ledenbijeenkomst in  
wooncentrum Zuiderhof, Zuiderhof 16, 1461 AJ Zuidoost-
Beemster. De zaal is open van 19.00 tot 22.00 uur. En met 
onze veiling nr. 314, kavellijst voor deze benefietveiling staat 
op de pagina’s 37 tot 40. 

 

Vrij. 20 dec. Beurs van PV de Zegelaars, van 10.00 tot 16.00 uur in  
  ‘De Schakel’, Burg. Bickerstraat 46a, 1111CC Diemen.  
 
Za. 28 dec.  Met de PPRC  
      bus naar de  
    in Barneveld.  
   
  Een grote internationale beurs, met tientallen handelaren uit 
  binnen en buitenland. Zie ook pagina 12 

 

2020 
Do. 9 jan.. Purmerend PPRC clubavond/ledenbijeenkomst in  
  wooncentrum Zuiderhof, Zuiderhof 16, 1461 AJ Zuidoost- 
  Beemster. De zaal is open van 19.00 tot 22.00 uur.  
 

Za. 11 jan.  De Verzamelaar Afd. Zaanstreek Water- en Kennemerland 
  houdt een verzamelbeurs van 10.00 tot 14.00 uur in buurt- 
  centrum De Kolk, Klampersstraat 1, 1502 VP Zaandam.  
  Er zijn postzegels,munten, ansichtkaarten, suikerzakjes,  
  sigarenbandjes etc. Voor info: 075-6354316 of 0639439777 
 

Za. 18 jan. Grote Regionale Postzegelbeurs van de PPRC. In  
Wijkcentrum “De Inval”, Karekietpark 16, 1444 HV  
Purmerend, 10.00 uur tot 16.00 uur. Zie ook pagina 23. 

 

Noteer ook alvast de volgende data voor de PPRC clubavonden in 2020, 
woensdag 12 februari, donderdag 12 maart, woensdag 8 april en 
donderdag 14 mei.020.. Datum voor de grote veiling is zaterdag 4 april 
2020  
 
DIT CLUBBLAD GEHEEL IN KLEUR 
BEKIJKEN ? 
 

Geeft u zich nu op bij een van onze 
bestuursleden en u ontvangt ons clubblad 
digitaal, met alle illustraties geheel in kleur. 
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CHRIS LEBEAU 
 

De postzegel met de vliegende duif uit 1924 is 
een van de iconen uit de Nederlandse post-
geschiedenis. Iedereen die postzegels verzamelt 
kent ze wel, die bekende cijferzegels van voor 
de oorlog met een vliegende duif als afbeelding. 
Van de ingebruikname in 1924 tot het einde der               Vliegende duif 
geldigheid in juni 1948 zijn er miljoenen van verkocht en gebruikt, en 
behoort het tot een van de meest gebruikte postzegels in Nederland. 
De ontwerper van deze zegel is bij het publiek echter heel wat 
minder bekend (met uitzondering van de echte kunstkenners).  
Drie jaar eerder verscheen een al even bijzondere voorloper: de 
luchtpostzegel met de meeuw.  
 
Deze vogel schittert nu bijna honderd jaar later op het postzegelvel 
Dag van de postzegel 2019. Zowel de duif als 
de meeuw is van de hand van de  veelzijdige 
kunstenaar Chris Lebeau (1878-1945). Birza 
Design ontwierp, als eerbetoon aan Lebeau en 
zijn werk, verrassende postzegels waarin de 
meeuw als herboren zijn vleugels uitslaat. 
Chris Lebeau geldt tegenwoordig als een                  
Van de meest veelzijdige en productieve           Eerste ontwerp (1923) met  

Nederlandse kunstenaars uit de eerste               gevleugelde vredesengel 
helft van de twintigste eeuw. Zijn werk draagt  
de kenmerken van de Nederlandse Art Nouveau en Art Deco. De 
verscheidenheid aan kunstvormen die hij beoefende is 
indrukwekkend. Niet in de laatste plaats door de uiterste perfectie die 
hij in elk genre wist te bereiken. In Nederlandse musea zijn er al vele 
tentoonstellingen aan zijn werk gewijd. 
 
 
 
 
 
 
 
De luchtpostzegel (in houtsnede) toont een meeuw boven water, en is als het ware 
een negatief van de latere frankeerzegels 
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GULDENSPORENSLAG 1302 (historische notities 7) 
 

In maart 1302 kwamen de Liebaards (edellieden en ambachtslieden) 
van Gent in opstand na het opnieuw verhogen van de belastingen. 
Als gevolg daarvan werden de Fransgezinde Leliaards (van de 
Franse lelie) uit de stad gezet. Ook in Brugge grepen de Liebaards 
opnieuw de macht. De landvoogd organiseerde zijn leger in Kortrijk 
om Gent en Brugge weer in zijn greep te krijgen. Uit vrees voor 
represailles gaf het Gentse stadsbestuur toe en zegde het toe zich 
verder afzijdig te houden. Toen het kleine leger van de landvoogd 
echter Brugge bezette, werd het in de nacht van 18 mei 1302 (Goede 
Vrijdag) door de Liebaards onder leiding van Pieter de Coninck en 
Jan Breydel massaal afgeslacht (Brugse Metten). De landvoogd 
Jacob van Châtillon zelf kon maar op het nippertje ontsnappen. 
 

          ▲ Guldensporenslag 1302 

◄ Leiders van de Brugse metten 
Jan Breydel en Pieter de Coninck 
                                                 Brugge ► 

 

Het Franse leger trok rond juni 1302 naar het graafschap Vlaanderen 
om de slachting in Brugge te wreken en Vlaanderen weer onder 
Franse controle te brengen. Het Franse leger bestond uit 2700 man 
adellijke cavalerie (schildknapen inbegrepen), 1000 kruisboog-

schutters, 2000 piekeniers en 3000 
andere soldaten. In totaal 8500 man 
met krijgservaring en zware wapens. 
Het stond onder de leiding van Robert 
II van Artesië (Artois). Dit leger was in 
aantal ongeveer even groot als de 
Vlaamse strijdmacht, maar kwalitatief 
stonden ze veel sterker door hun 
aantal gepantserde ruiters. Op 8 juli 

Ridder in harnas te paard                   kwamen ze aan in Kortrijk.                
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De linkervleugel, onder leiding van Rudolf van Nesle, snelde naar de 
Grote Beek, maar moest daar afremmen om over de drie meter 
brede beek te geraken. Nadat de meeste paarden de overkant 
hadden bereikt, was de aanloop te kort om een bres in de Vlaamse 
linies te kunnen maken. Voetvolk met lange pieken ving de schok 
van de ruiterij op en anderen, gewapend met goedendags, wierpen 
zich op de weerloze ridders. 

◄ Links Gent en rechts  
    Oudenaarde 
 

Het Franse voetvolk en 
de overgebleven 
ridders werden 
teruggedreven naar de 
beken. De ruiters 
stonden zo dicht op 

elkaar dat de achterste rijen in de beken werden gedreven door hun 
eigen mensen. Ten slotte probeerden ze te vluchten. Veel ridders te 
paard bleven door hun zware wapenuitrusting steken in de beken en 
werden er afgemaakt. De Vlamingen weigerden hun overgave te 
aanvaarden, tegen de gebruiken van de tijd in. Het werd een 
slachting: naast Robert van Artois en Pierre Flote (raadgever van de 
Franse koning), sneuvelden zeven van de acht Franse aanvoerders. 
 
Vooraf was onder de Vlamingen afgesproken geen gevangenen te 
maken en ook geen oorlogsbuit te verzamelen. Dit was voor deze tijd 
een uitzonderlijke instelling. Volgens de regels van de toenmalige 
oorlogsvoering werd een ridder, die van zijn paard geslagen was, 
gevangengenomen maar niet gedood. Gevangen ridders brachten 
immers heel wat losgeld op.  

Het Franse voetvolk en de overgebleven ridders 
probeerden te vluchten, maar ze werden tot tien 
kilometer ver achtervolgd en afgemaakt, ook 
Brabanders die aan de zijde van de Fransen 
meevochten. Vooraf was onder de Vlamingen 
afgesprolen geen gevangenen te maken en ook 
geen oorlogdbuit te verzamelen. – de Fransen 
zouden immers ook geen medelijden kennen. 
◄ De volgende dag vonden de Vlamingen op het  
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slagveld onder andere minstens vijfhonderd vergulde sporen, 
vandaar de naam van de slag.  
 
Na de slag herwon Vlaanderen zijn zelfstandigheid van vroeger, 
maar werd bij de slag bij Pevelenberg in 1304 tijdens de 
onderhandelingen tot zware toegevingen gedwongen nadat de slag 
onbeslist eindigde. Vlaanderen bleef onafhankelijker dan de rest van 
Frankrijk, maar had een deel van die zelfstandigheid verloren. 
Het bleek voldoende om uiteindelijk, door de Bourgondische 
eenmaking en de Honderdjarige Oorlog losgerukt te worden uit Frans 
leenverband, al gebeurde dat pas officieel in 1548, met de Vrede van 
Augsburg 

 
De overwinning van een ridderleger door voetvolk had sociale 
effecten in heel Europa. Een vergelijkbaar wapenfeit, hoewel op 
kleinere schaal, vond plaats in Noord-Nederland tijdens de slag bij 
Ane in 1227. En ook in 1415 tijdens de Slag bij Azincourt waar een 
Frans ridderleger opnieuw in het zand beet.                      Wil Dedters 
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Altijd op de tweede zaterdag van de maand van september 
t/m april organiseert 

 

De Verzamelaar  afd. Zaanstreek Water- en 

Kennemerland een gezellige en drukbezochte 

verzamelbeurs 

met  ansichtkaarten, postzegels, munten etc. 
 

Van 10.00 tot 14.00 uur in buurtcentrum De Kolk, 
Klampersstraat 1, 1502 V P Zaandam. 

Info 075-6354316 of 0639439777 
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MET   
DE BUS  
NAAR  
BARNEVELD 

 
  

Bij voldoende belangstelling (minimaal 40 deelnemers) rijdt er op 
zaterdag 28 december een bus naar de Eindejaarsbeurs in 
Barneveld. De reis wordt betaald door drie verenigingen: de Zaanse 
Posthoorn, de Purmerender Postzegel Ruilclub en de 
Postzegelvereniging Noord-Holland uit Alkmaar. Hier zijn ook de 
opstapplaatsen. 
U betaalt zelf alleen de entree. 
Opgeven hij Hans Ruiter (hansruiter1quicknet.nl) of John Dehé 
(johndehe@gmail.com, 06-83120946)  
 

 

mailto:johndehe@gmail.com
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ONLY FRIENDS 
 
Ons goede doel is dit jaar de stichting ‘Only Friends’ 
 

Dit is een geweldige sport organisatie voor kinderen met een 
beperking. Hun lijfspreuk “je bent goed zoals je bent”. Wilt u meer 
weten: www.onlyfriends.nl of nog beter ga hun club eens bekijken. 
Ze zitten in Schellingwoude aan de ring A10.  
 

We willen Only Friends natuurlijk maximaal verwennen. Daarom een 
verzoek. Om de kopers enthousiast te houden graag zoveel mogelijk 
filatelistische spullen. Filatelisten kopen echt liever een doos 
postzegels dan uw oude schemerlamp of een kookboek. Maar 
vooruit: zo vlak voor de Kerst zijn Kerststukjes natuurlijk welkom en 
een fles drank doet het bij de PPRC altijd goed. Maar geen oude 
meuk die u zelf ook nooit zou kopen. 

Alle kinderen en jongeren met een lichamelijke of verstandelijke 
beperking of een chronische ziekte zijn van harte welkom om bij Only 
Friends te komen sporten. Voor deze kinderen en jongeren biedt 
Sportclub Only Friends verschillende sporten. Hierbij gaan we altijd 
uit van de behoeften en de belevingswereld van deze groep jonge 
sporters. 

http://www.onlyfriends.nl/
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De doelstelling van Sportclub Only Friends is:  
 
“Only Friends wil, op een toonaangevende manier, kinderen en 
jongeren met een beperking uit Amsterdam en omstreken de 
mogelijkheid bieden om georganiseerd te sporten in een eigen, 
veilige en vertrouwde omgeving” 

De bedoeling is dat de kwaliteit van leven van kinderen met een 
beperking aanmerkelijk wordt verhoogd. Het unieke en 
hypermoderne Friendship Sports Centre in Amsterdam Noord is de 
thuisbasis van Only Friends en is bij uitstek geschikt om onze 
sporters op een veilige manier te laten sporten in een vertrouwde 
omgeving. 

Meer dan 700 kinderen sporten met veel plezier bij Sportclub Only 
Friends. 
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FFE # 20 
 

Dit is al weer de twintigste publicatie in 
deze reeks. Zoals altijd is ook deze 
aflevering weer een fantastisch mooi 
uitgevoerd boek geworden. 
Deze 20e aflevering is de tweede waarover 
Vincent Schoubrechts de redactionele 
scepter zwaait. Ook deze aflevering staat 
weer boordevol met artikelen over de 
mondiale strijd tegen het vervalsen en het 
manipuleren van postzegels, poststempels 
en poststukken. 
Vele landen, zegels, brieven en 
experts/auteurs passeren de revue. Elke aflevering zit boordevol 
gerichte informatie voor de serieuze verzamelaar die verder kijkt dan 
een postzegel dik is of hoe een poststuk gelopen heeft. 
De verzamelaar die op de hoogte wil blijven van nieuwe en oude 
technieken die vervalsers en “manipuleerders” gebruikten en 
gebruiken om klassieke, evenals moderne, stukken te 
verfraaien/verbeteren en/of te vervalsen doen er goed aan om deze 
bladen door te lezen. 
 
In deze uitgave vinden we een 19-tal artikelen van vele bekende en 
minder bekende verzamelaars en experts. Een kleine greep uit de 
inhoud: 
St. Pierre & Miquelon - the 1891 'non-émis' trial. The overprints on 
the 1 Fr. imperforate Sage stamp. 
Postage Stamp Forgeries in the Federal Republic of Germany. 
Luxembourg's first Pre-cancelled stamp in 1900. 
The False and the Genuine in Zemstvo Philately. 
Luxembourg 1923: Souvenir sheet No. 1. 
Surcharges and Overprints.  
The unissued Crown Stamps of Macao. 
A "new" Austrian Handstamp from the 18th Century. 
Colours of Swedish Skilling Banco Stamps. 
The World's First Forged Postage Stamp. 
Artist Muse or Deceptive Forgeries? 
Recent Counterfeits from the USA and Brazil. 
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The Independent 
State of the Congo 10 
centimus with forged 
inverted centre. 
 

Behalve een handvol 
kleine artikelen zoals 
het voorwoord en een 
In Memoriam voor 
Paolo Vollmeier 
vinden we nog twee 
indexen m.b.t. 
auteurs en 
onderwerpen. 
Kortom ook deze 
aflevering barst weer 
van de interessante 
artikelen waar we 
veel van kunnen 
opsteken. 
 
Schrijvers: Diversen. Taal: Engels soms tweetalig bijvoorbeeld 
Engels/Frans, Engels/Duits, Engels/Spaans etc. Bladzijden: 150. 
Illustraties:  Kleur. Hardcover, 29,5 x 23 cm. 
ISBN: 978-91-86564-86-5. Uitgever:  Postiljonen AB 
Winkelprijs: € 60,-- excl. Porto. Informatie // Verkrijgbaar bij: 
Postiljonen AB, Box 537, S-201 25 Malmö, Zweden 
E-mail: salesdep@ffejournal.com 
Web-site: http://www.ffejournal.com/            Henk P. Burgman (AIJP) 

http://www.ffejournal.com/
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DE INHOUD 
 
Verzamelaars van poststukken zijn uiteraard zeer geïnteresseerd in 
poststempels, tarieven en routes, maar eigenlijk is de inhoud van een brief 
of briefkaart vaak nog veel interessanter. In mijn verzameling Eerste 
Wereldoorlog zitten bijvoorbeeld verschillende brieven en kaarten die 
verslag doen van de oorlogsgebeurtenissen. 
 
In het 19e eeuwse Europa had Duitsland twee grote vijanden: Frankrijk en 
Rusland. Duitsland  vatte het idee op om Frankrijk, de gevaarlijkste 
tegenstander, snel en beslissend te verslaan en daarna ten strijde te 
trekken tegen Rusland. De snelste weg naar Frankrijk was via het neutrale 
België.  

 
Nadat de Duitsers op 4 augustus 1914 België binnengevallen waren, 
vluchtten vele Belgen naar Nederland en vandaar zochten ze vaak 
wanhopig contact met familie of vrienden. De verhalen waarmee ze          

Over stempels, brieven en tarieven – afl. 175 
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kwamen waren schokkend. De Duitse intocht ging gepaard met 
moordpartijen, buitensporig geweld, plundering en brandstichting. 
 
Maar de opmars van de Duitsers verliep door zware Belgische tegenstand  
minder snel dan ze verwacht hadden. Luik viel op 7 augustus in Duitse 
handen, maar de forten rond de stad boden nog een week lang hardnekkig 
tegenstand. Uiteindelijk bezweken ook die na zware beschietingen door de 
Duitse artillerie.  
Brussel werd op 20 augustus door de Duitsers bezet, op 28 september 
begonnen zij met het beleg van Antwerpen. Pas op 10 oktober bezweek 
hat laatste Belgische bolwerk onder de Duitse beschietingen en Zeppelin-
bombardementen. 
De val van Antwerpen bracht een ware exodus op gang, van burgers, maar 
ook van Belgische en Engelse soldaten, die de stad ontvluchtten toen de 
situatie onhoudbaar geworden was. 

Bovenstaande kaart is filatelistisch gezien niet heel bijzonder, maar de 
inhoud compenseert veel. Hij werd geschreven door een Nederlandse 
militair, Benny Hendriks, die in de trein een Belg ontmoette die voor het 
oorlogsgeweld gevlucht was.  
 
Benny mocht als militair zijn post portvrij versturen en gebruikte een 
briefkaart die hem door het ‘Comité 1914 voor de militairen in Amsterdam’  
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ter beschikking was gesteld.  
 
In een moeilijk leesbaar handschrift vertelt hij over zijn bijzondere 
ontmoeting.  
 
Beste Pa, 
Ik zit naast een Belg in de trein, straatarm, van beroep boekhandelaar en heeft 
7000 g. in zijn zaak zitten. Vrouw en kind zijn gisteren uit Antwerpen vertrokken. 
Hij heeft hen het geld wat hij nog los had meegegeven. ‘k heb zojuist in mijn sjako 
tegen ’s mans wil een collecte gehouden, opbrengst 2,40. 
Alle Belgen moesten tot Antw. uit. De Engelschen (60000 man) zijn gekomen om 
Antw. te ontzetten. 
’t Belgisch leger ligt in Ostende. Museum, Paleis van Jusititie, wasscherij, …. staan 
in brand en vele huizen, nu waarschijnlijk reeds half Antwerpen. 
Alle eten is uit Antw. gehaald. De buitenste fortenlinie is geheel gevallen. 
Roosendaal stond vol vluchtelingen ± 40 000 die allen verderop moeten gevoerd 
worden. Met… in orde gekomen. In haast                                                             Benny 

 
Het bombardement van Antwerpen, Duitse ansichtkaart 
 
De datering van de kaart is belangrijk: 9 oktober 1914, in de ochtend. Die 
dag werd de stad door de Duitsers veroverd. Een dag later werd onder druk  
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van de bombardementen de officiële overgave van de stad ondertekend op 
basis van een overeenkomst van de burgemeester van Antwerpen, Jan De 
Vos, met de Duitsers over de voorwaarden voor de overgave. 
Ik vind het in al zijn onbeholpenheid een ontroerend verhaal. Een 
Nederlandse soldaat, waarschijnlijk afkomstig uit Groningen, gelegerd in 
Amsterdam, ver van de grenzen verwijderd, wordt opeens geconfronteerd 
met de oorlog en gaat in de trein met zijn pet (‘sjako’) rond. Per briefkaart 
deelt hij zijn schokkende ervaring met zijn vader. 
 

 
België ondergaat de verschrikkingen van de Duitse invasie. Die verschrikkingen 
worden in kleine fragmenten op de kaart afgebeeld. Datering september 1919. 
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ZATERDAG 18 JANUARI 2020 
organiseren wij onze 52e jaarlijkse 

GROTE REGIONALE 

POSTZEGELBEURS 
De jaarlijks te houden grootste postzegelbeurs van boven het IJ 

in Noord Holland staat weer voor de deur. Ook dit keer weer op de  
voorlaatste zaterdag van januari in 

 

Wijkcentrum “De Inval”,  
Karekietpark 16, 1444 HV  Purmerend 

 
Een beurs waarvoor verzamelaars en vele handelaren traditiegetrouw 

van heinde en verre naar de PPRC komen. 
Een beurs waar voor menig verzamelaar buitenkansjes wachten, 

met munten, ansichtkaarten en méér postzegels en postwaardestukken.  
 

De zalen van “De Inval” zijn open van ’s ochtends  
10.00 uur tot ’s middags 16.00 uur.  

 
Ook dit jaar is er weer volop gelegenheid om weer eens ouderwets  

postzegels te ruilen! Ook dit jaar liggen er geen stuiverboeken. 
Taxatie vanaf 12.00 uur. 

 

Dit allemaal is weer genoeg reden om de datum 
zaterdag 18 januari 2020 in uw agenda te noteren! 

 

TOEGANG (en parkeren) GRATIS   
 

TRACTEER UZELF WEER EENS EN GA GEZELLIG EEN DAGJE 
POSTZEGELEN BIJ UW P.P.R.C. 
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‘STERRETJE’  EN  ‘KRUIS’  AL  60  JAAR  SAMEN 

 

Deze zomer kocht ik op een rommelmarkt het stripboek ‘Asterix en 
zijn vrienden’, dat ik nog niet in m’n verzameling stripboeken had. 
Het stripboek was in 2007 uitgegeven ter gelegenheid van de 
tachtigste verjaardag van de Franse tekenaar Albert Uderzo en om te 
herdenken dat scenarioschrijver René Goscinny dertig jaar geleden 
was overleden. Beide heren zijn de geestelijke vaders van de 
bekende stripfiguren Asterix en Obelix, wie kent ze niet... 
 

Op 6 september j.l. werd ter gelegenheid van 
de zestigste verjaardag van  Asterix en Obelix 

deze Franse postzegel uitgegeven. 
 

Asterix: de hoofdfiguur, klein en slim. De 
naam van Asterix komt van het Franse 
woord ‘astérisque’, dat "sterretje" betekent. 
Hij draagt een helm met vleugels die, 
volgens zijn eigen gemoedstoestand, mee bewegen: recht overeind 
bij verbazing of positieve respons, plat naar beneden bij 
moedeloosheid of down voelen, enzovoort. Hij is de grote held in de 
stripserie. Klein, slim, vol ideeën en altijd bereid om de meest 
hachelijke opdrachten uit te voeren. 



26 
 

Een paar weken geleden verscheen het nieuwste 38
ste

 
Asterix stripboek ‘De dochter van de veldheer’. Het is 
inmiddels het vierde avontuur van de twee Galliërs en 
hun trouwe viervoeter, gemaakt door het nieuwe 
schrijver/tekenduo Didier Conrad en Jean-Yves Ferri. 
Een mysterieuze tiener is zojuist in het dorp gearriveerd, 
begeleid door twee Avernische stamhoofden. Maar de 
sluwe Caesar en zijn legioensoldaten zitten dit puber-
meisje op de hielen. Niet in de eerste plaats omdat 
Caesar een hekel aan tieners heeft. Maar in de ogen van 
de Romeinse generaal is het meisje namelijk uitmuntend 
diplomatiek wisselgeld. 
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Obelix: dit is de menhirhouwer uit het dorp, hij 
is Asterix' beste vriend. Als kind viel hij per 
ongeluk in een ketel met toverdrank, 
waardoor hij erg sterk is geworden. Obelix 
heeft een goede eetlust en is verzot op 
everzwijnen. De naam Obelix komt van het 
Franse woord obèle, het kruisvormige 
leesteken †. Een bekende uitspraak van 
Obelix is: "Rare jongens, die Romeinen" ("Ils 
sont fous, ces Romains") en andere 
nationaliteiten worden op dezelfde wijze van 
dwaasheid beschuldigd. Deze uitspraak is zo 
bekend dat hij in het woordenboek van Van 
Dale staat. 
 

Dit postzegelboekje werd op 31 mei van dit jaar 
uitgegeven met daarop een aantal belangrijke 

figuren uit de strip nl.: Walhalla, Obelix, 
Panaramix, Kostunerix, Heroix, Bellefleur, 

Hoefnix, Kakafonix, Nestorix, mevrouw Nestorix, 
Idefix en Asterix.  

 
De eerste aflevering stond in het eerste 
nummer van het Franse stripblad Pilote, dat 
op 29 oktober 1959 verscheen. Het eerste 
album kwam uit in 1961, in een oplage van 
6000 exemplaren. In Nederland werden de 
verhalen gepubliceerd in het stripweekblad 
Pep. 
De serie is inmiddels uitgebracht in meer dan 
70 landen en vertaald in meer dan 100 
verschillende talen. Van de albums zijn in 
totaal ruim 350 miljoen exemplaren verkocht, 
waarmee Asterix de bestverkochte stripreeks 
uit Europa is. 
Inmiddels zijn er in diverse landen een aantal 
postzegels uitgegeven waarop Asterix en z’n 
vrienden staan afgebeeld. Obelix zou zeggen 
“Rare jongens die filatelisten”.                    
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De Piraten, een groep zeerovers die Asterix en Obelix steevast tegenkomen 
als ze een zeereis maken. Ze zijn een parodie op de strip Roodbaard. 
Bestaande uit: Roodbaard (de kapitein), Triplix of Driepoot (hulpje dat dol is op 
Latijnse citaten), Erix (zoon van Roodbaard), Baba (voormalig slaaf die nu het 
kraaiennest bemant en die de R niet kan uitspreken waardoor de suggestie 
gewekt wordt dat hij 
eigenlijk Barbaar heet) en 
nog een heel ander stel 
bijfiguren.  
Een ontmoeting met 
Galliërs heeft meestal tot 
gevolg dat het 
piratenschip ten onder 
gaat.              Hans Vaags 
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EERBETOON AAN ELTON JOHN OP BRITSE POSTZEGELS 
 

"Om te zeggen dat ik verrast was toen Royal Mail in contact kwam, is een 
understatement," zei John in een persbericht. “Nooit gedacht dat ik op een 
postzegel zou verschijnen…! Het is geweldig, een grote eer”. De Britse 
Royal Mail heeft op 3 september 12 postzegels uitgegeven ter gelegenheid 
van de recente biografie van de Rocketman en de start van Elton John's  
afscheidstour Farewell Yellow Brick Road. De tour zal worden afgesloten 
op 16 december 2020 op de O2 in Londen.  
 

De acht Elton John postzegels tonen de hoezen van enkele van zijn 
populaire albums uit zijn lange carrière. 

 
1 Honky Château (1972). Johns vijfde studioalbum bevat de nummers 
'Mona Lisas and Mad Hatters', 'Honky Cat' en de klassieke 'Rocket Man'. 
 

2 Goodbye Yellow Brick Road (1973). Goodbye Yellow Brick Road , het 
dubbelalbum van de zanger, bevat verschillende van zijn meest geliefde 
nummers: het titelnummer, "Saturday Night's Alright for Fighting", "Candle 
in the Wind", "Bennie and the Jets" en "Funeral for a Friend/Love Lies 
Bleeding." 
 

3 Caribou (1974). Een ander hitalbum voor John, Caribou bevat twee van 
zijn klassieke nummers, "Don't Let the Sun Go Down on Me" en "The Bitch 
is Back." 
 

4 Captain Fantastic and the Brown Dirt Cowboy (1975). Het bekendste 
nummer is "Someone Saved My Life Tonight." 
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5 Sleeping With the Past (1989). John sloot de jaren tachtig af met dit 
album, met 'Healing Hands', 'Sacrifice' en 'Club at the End of the Street'. 
 

6 The One (1992). Met een cover ontworpen door wijlen Gianni Versace 
keerde John terug met meer singles in "Simple Life", het titelnummer en 
"Runaway Train" (een duet met Eric Clapton). 
 

7 Made in England (1995). Uitgebracht na het enorme succes van de 
soundtrack van The Lion King het jaar ervoor, leverde Made In England 
singles op in 'Believe', het titelnummer en 'Blessed'. 
 

8 Songs from the West Coast (2001). Herinnerend aan het geluid van de 
beste albums uit de jaren '70, bevat deze plaat "I Want Love" en "This Train 
Don't Stop There Anymore". 
 

 

De vier postzegels op het velletje tonen Elton John tijdens zijn live optreden 
in Madison Square Garden uit New York van vorig jaar, in Hammersmith 
Odeon in 1973, Buckingham Palace in 2012 en in het Dodger Stadion van 
Los Angeles in 1975. 
 
"Elton is een van de meest succesvolle Britse solo-artiesten aller tijden", zei 
Philip Parker, hoofd van de afdeling postzegels bij Royal Mail, in een 
persbericht. "Hij heeft enkele van de bekendste nummers in de pop-
geschiedenis opgenomen, zoals "Candle in the Wind " en "Rocket Man”.  
In 1998 werd Elton John, geboren als Reginald Kenneth Dwight (Pinner, 
Middlesex, 25 maart 1947), benoemd tot Knight Bachelor, dus vanaf die 
datum is het nu officieel Sir Elton Hercules John CBE  
Eerdere postzegels van Royal Mail ter ere van legendarische Britse 
muzikale acts zijn de Beatles; Pink Floyd en David Bowie. 
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al 32 jaar tot uw dienst! 

 
● Breed assortiment 

       ● Scherpe prijzen 

            ● Persoonlijke service 

                 ● Kwaliteit gewaarborgd 

                      ● www.stamps-dns.com 
 

€ 10 KORTING OP UW AANKOOP* 
Tegen inlevering van deze bon ontvangt u  

maar liefst € 10 korting op uw volgende  

aankoop bij Stamps-DNS. Bekijk dus snel  

ons assortiment op www.stamps-dns.com  

en maak uw keuze uit onze aanbiedingen.  

* Vraag naar de voorwaarden. 
 

 

Lid van:  

 

 

 

 

 

 

Dirk N. Sluis 
B. de Vriesstraat 10 - 1622 AC Hoorn 

     

Tel: 0229-261611 

Mob/GSM: 0655 884387 

 

Email: sales@stamps-dns.com 

www.stamps-dns.com 

http://www.stamps-dns.com/
mailto:sales@stamps-dns.com
http://www.stamps-dns.com/
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VAN DE PENNINGMEESTER  - traditie – contributie / donatie 
 

Ja, ook dit jaar is er tijdens onze clubavond op woensdag 11 
december weer een  BENEFIET-veiling 
zonder opgeld, omdat de opbrengst 
traditiegetrouw aan een goed doel wordt 
geschonken; t.w. dit keer de stichting  
Only Friends.  
Wij verwachten een grote opkomst en u 
zult zeker geen spijt hebben van uw komst, 
zie hiertoe het voorwoord van onze voorzitter.  
 

Maar, december  is ook de maand dat uw contributie voor 2020 van  
€ 30,- of donatie van tenminste  € 15,- op onze bankrekening  
NL30 RABO 0166 3643 12   t.n.v. PPRC  bijgeschreven dient te zijn. 
 

Maar …………… waarom nog steeds zelf overboekingen doen, als 
het ook automatisch kan. Éénmalig een doorlopende machtiging  
invullen en uw bijdrage wordt dan elk jaar in januari automatisch van 
uw bankrekening afgeschreven. “Leuker kunnen we het niet maken, 
wel makkelijker”.  Formulieren te verkrijgen bij 

Hans de Block 

 

GEEN CLUBBLAD ONTVANGEN ? 
 

Meld het dan even bij onze secretaris Jeffrey Groeneveld, die de post 
verzending verzorgd en hij regelt het. Als u de digitale versie van ons 
clubblad leest ontvangt u steeds een mailtje van John Dehé wanneer het 
nieuwe blad op onze site www.pprc.nl staat. Als u geen gedrukt blad meer 

wenst te ontvangen 
maar alleen het 
digitale blad, meld 
het dan bij beide 
heren. 
 

Al in 1915 kregen 
een aantal post-
bodes in de USA 
voor het bezorgen 
van spoed post de 
beschikking over 
handige scooters. 

http://www.pprc.nl/
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Michel Münzen Deutschland 2019 
 

Behalve postzegels verzamelen, filatelie, kan je ook andere dingen 
verzamelen. Munten zijn ook verzamelwaardig, numismatiek. Dit is 
een andere veel gebezigde verzamelrichting. De laatste tijd zie ik dat 
veel postzegelverzamelaars hun interesse verleggen van "the old 
school" postzegelverzameling naar het verzamelen van een bepaald 
onderwerp of een thema. Echter merk ik ook dat er veel 
verzamelaars overstappen naar het verzamelen van munten, of dat 
er bij doen.  
Uiteraard word er dan hier in Nederland voor de Nederlandse 
munten gekozen en pas na een tijdje wordt er verder gekeken. 
Sommigen verzamelen alleen de gulden, een afgesloten gebied dus, 
en stoppen bij de Euro. Weer anderen zijn juist begonnen met de 
Euro. Kies je voor de Euro dan heb je ook weer allerlei 
mogelijkheden. De gewone Euro of de munten uitgegeven met een 
speciaal design of ontwerp vanwege een speciale gelegenheid of zo. 
Ik ken ook verzamelaars die de munten van één bepaalde waarde 
verzamelen.  Behalve deze Michel uitgave en de Leuchtturm Euro 
catalogus 2019 bestaat er volgens mij geen uitgebreide en degelijke 
catalogus van alle Euro munten van alle Europese landen. Heb ik het 
fout? Dan bij dezen mijn excuses. Als men verder wil kijken dan 
Nederland dan begint men meestal bij de buren. De Duitse uitgever 
van catalogi, Michel, heeft al vele jaren een munten catalogus in zijn 
portefeuille en dat is in mijn optiek best een aardige uitgave. Ik heb 
hem al eens eerder besproken.  
 
Deze, alweer de  23e, catalogus brengt niet alleen de "oude" Duitse 
gebruiksmunten van Duitsland, inclusief gebieden (ook die van de 
bezittingen in Afrika) en DDR vanaf 1871. Maar, en dat is dus juist zo 
leuk, ook de Euro munten. Niet alleen die van Duitsland maar ook die 
van alle Europese landen die deze munten als wettig betaalmiddel 
uitgeven. De Catalogus is alfabetisch opgebouwd en begint met de 
munten van Sachsen-Anhalt waarna Baden en Bayern volgen. Per 
uitgave wordt vermeld wie of wat er op de voor- en achterzijde te 
bewonderen valt ook de eventuele rand "beschrifting" word vermeld. 
Verder het materiaal waar de munt van is vervaardigd evenals de 
doorsnede, het gewicht en de ontwerper en eventuele andere 
belangrijke bijzonderheden zoals het aantal geslagen munten. 



35 
 

De prijsstelling is in drie 
kolommen weergegeven en wel 
als volgt: ss = "Sehr Schön",  
vz = "Vorzüglich" en  
stg = "Stempelglanz".  
 
Voorafgaand aan het 
catalogusgedeelte is een 
uitgebreide gebruiksaanwijzing 
opgenomen waarin alle kreten en 
afkortingen geduid en uitgelegd 
worden. Overzichten met jaarsets 
en gedenkmunten ontbreken niet. 
 
Het overzicht, sorry, 
catalogusgedeelte, van Europese 
Euro's begint met Andorra en 
loopt door tot en met Cyprus 
(Zypern). Hier de zelfde opstelling en prijsstelling. Als niet munten 
verzamelaar ben ik overweldigd van wat er zoal op dit gebied te 
vinden is en waar er naar gekeken word wat, onder andere, kwaliteit 
betreft, het lijkt wel op postzegels verzamelen. Uiteraard is deze 
aflevering weer geheel up-to-date en aangepast aan de huidige 
marktprijzen. Ik vond het een aangename bezigheid om mij in dit 
boekwerkje te verdiepen en ik vermoed dat deze, al weer 23ste 
uitgave waarin 20.000 prijsnoteringen en 1200 afbeeldingen te 
bewonderen zijn, zijn weg naar de munten verzamelaar wel zal 
vinden.  
 
Schrijver: Schwaneberger Verlag GMBH. Taal: Duits. Bladzijden: 
535. 
Illustraties: Kleur. "Gebonden", hardcover 20,5 x 15 cm. 
ISBN: 978-3-95402-235-9 
Uitgever: Schwaneberger Verlag GMBH. Prijs: € 29,80 Excl. 
verzendkosten. In de "Online library": € 19,00. Informatie // 
Verkrijgbaar bij: Schwaneberger Verlag GmbH, Industriestr. 1 - 
82110 Germering,  Duitsland / Elke gerenommeerde 
postzegelhandel. E-mail: europa@michel.de  web-site: 
www.michel.de                                            Henk P.Burgman(AIJP) 

mailto:europa@michel.de
http://www.michel.de/
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HOE LANGER HOE... 
 

Puntje, puntje, puntje... vult u zelf 
maar in ! We kunnen er lang over 
discussiëren. Is het echte filatelie 
of is het alleen pure commercie.  
In ieder geval weten we dat in 
meerdere landen postdirecties 
postzegels uitgeven die in de 
praktijk maar moeilijk echt te gebruiken zijn, alleen al vanwege de 
kosten, maar ook vanwege de keuze van het materiaal, b.v. goud.  
Dus PostNL kon niet achterblijven met de uitgave van een gouden 
koningspaar setje postzegels, ‘slechts’ € 50,- per postzegel 
Wat te denken van een ‘gouden postzegel’ uitgegeven in Bonaire, 

Caribisch Nederland met een waarde van  $ 50, te 
bestellen bij Collect Club van PostNL voor € 50,- 
en uitgegeven in dit jaar dat de meest beroemde 
Nederlandse schilder uit de Gouden Eeuw 350 jaar 
is overleden. De postzegel bestaat uit 99,9% goud 
en wordt geleverd in een exclusief doosje. 
Indrukwekkend wellicht, duur ook, maar of het echt 
thuishoort in de filatelie? 
Drie dunne plakjes goud voor € 150,-. Die mogen 

volgens mij beslist wel ontbreken in een verzameling Nederland en 
Bonaire. Voor dat geld koopt u tijdens onze grote veiling volgend jaar 
een leuke collectie, al dan niet compleet of heel veel materiaal 
waarmee je uren en dagenlang zoet mee kan zijn.  
De winter editie van Collect/Collectwereld ontving ik een paar weken 
geleden. Het is een gecombineerde uitgave van PostNL en 
Collectwereld, een handelsnaam van ChampionnetNetherlands bv, 
onderdeel van de Nordfrim Groep, die blijkbaar ook het logo van de 
NVPH mogen voeren. PostNL komt met alle momenteel leverbare 
uitgaven en Collectwereld met o.a. veel Nederland postfris, 
ongebruikt of gebruikt. En dat alles voor prijzen die er niet om liegen, 
ik vind het veel te duur. Een voorbeeld: de tentoonstellingszegels 
ITEP uit 1952, NVPH nr. 592-595 cat.waarde € 56,- gestempeld, kost 
bij Collectwereld.€ 29,95, dus 50% van de catalogusprijs. Tijdens 
onze octoberveiling was de inzetprijs € 1,-. Dus kopen tijdens onze 
maandelijkse en straks de grote veiling loont de moeite.  Hans Vaags  
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Onze openingstijden vanaf de wintermaanden … 
 

voor de lunch, vrijdag t/m zondag vanaf 11.00 uur  
voor koffie met gebak en vanaf 12.00 uur voor de lunch.  

 
Van woensdag t/m zondag geopend voor het diner  

vanaf 17.30 uur. Maandag en dinsdag gesloten. 
 

Woensdag 4, donderdag 5 en dinsdag 24 december gesloten. 
Wij zijn met vakantie van 28 december t/m 14 januari. 

 

Wij wensen U fijne feestdagen en  
een gezond en Liefdevol 2020 toe. 

Max & Liesbeth van Wersch, 
Maurice, Noëlle, Annelies, Chantal, Wieke, Rosalie, 

Kiki, Roos, Floor, Michelle, Ellemijn en Maud. 
 

Brasserie Alles met Liefde, sfeervol en in een huiselijke sfeer! 
    

Max & Liesbeth van Wersch. 
Middenweg 146, 1462 HK Middenbeemster 

Telefoon: 0299-743399 
U kunt alleen bij ons telefonisch reserveren. 

 
Email: info@brasserieallesmetliefde.nl  

Website: www.brasserieallesmetliefde.nl   
Facebook pagina: http://www.facebook.com/Brasserieallesmetliefde 

mailto:info@brasserieallesmetliefde.nl
http://www.brasserieallesmetliefde.nl/
http://www.facebook.com/Brasserieallesmetliefde
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Kavel Omschrijving Cat.w. Inzet

1 Boek: 80 Zaanse stukken 10,00

2 Boek van de voorzitter over Wilhelm, de Duitse kroonprins 10,00

3 Doos zegels, brieven etc. Duitsland 3,00

4 Doos buitenland, veel variatie 4,00

5 Adidas doos -boordevol mooi uitzoekwerk, ook brieven 4,00

6 Doos brieven NL en Buitenland, veel variatie, luchtpost, etc 5,00

7 Doos NL + hawids, loep, etc. 5,00

8 Doos diversen, meest buitenland 4,00

9 Leuk doosje diverse buitenlanden, o.a. USA, Zwitserland 2,00

10 Kistje met vooral NL Overzee en Indonesië 2,00

11 Kistje, goed gevuld met zakjes postzegels wereld 3,00

12 Doos poststukken Zwitserland 3,00

13 Antiek poesie-album + idem postzegelalbum 2,00

14 Grote doos ansichtkaarten 3,00

15 Doos met hawids en andere benodigdheden 4,00

16 Doos met 10 stockboeken Nederland, meest eenvoudig 5,00

17 Nederland postfris en gebruikt in 3 mooie Leuchtturm-stockb. 10,00

18 Eerstedag Bladen en infobladen, met zegels bod

19 Davo album NL met extra's bod

20 Doos postzegels wereld, veel Zwitserland, afgeweekt 3,00

21 Doos PTT-mapjes tussen 1 en 246 5,00

22 Twee dozen poststukken wereld 4,00

23 Twee dozen poststukken  5,00

24 Kleurenvlucht- mooi plaatjesboek (Douwe Egberts) 3,00

25 Davo luxe NL, 1,2,3 in cassettes, als nieuw 15,00

26 Bladen Davo en diversen, twee hoezen bod

27 Rommeldoos met telefoonkaarten, brieven, postzegels, etc. 3,00

28 Mooi Importa stockboek NL en leuk diversen + sb portzegels 4,00

29 Nederland, 3 mooie Excellent albums, geen zegels 3,00

30 Nederland Overzee, drie davo-banden, geen zegels 3,00

31 Mooi stockboek Noorwegen en Oostenrijk 4,00

32 Duitsland Eerstedagbladen in ringband bod

33 Vier Stockboeken Wereld, waarbij Suriname postfris 5,00

34 Drie Stockboeken Europese landen 6,00

35 Stockboek met plaatfouten en diversen 3,00

36 Viet Nam in stockboek 1,00

37 Groot Brittannië, machins etc + engros in drie sb 6,00

38 Bund, NL en Diversen in Leuchtturm sb 3,00
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Kavel Omschrijving Cat.w. Inzet

39 Indonesië in mooi Leuchtt. Sb 5,00

40 Reich, Bund en Danzig in 2 sb 4,00

41 Bund, Berlijn en DDR in mooi sb 6,00

42 Groot Brittannië vanaf klassiek in mooi sb 6,00

43 Thema vervoer en energie in Davo-band en los 2,00

44 NL in dik handelaren stockboek 15,00

45 Grote doos met zegels op albumbladen bod

46 Grote doos met dozen, albums en brieven 6,00

47 Doos poststukken NL en iets buitenland 3,00

48 Doos poststukken wereld 4,00

49 Doos brieven wereld, mooie variatie 4,00

50 Doos literatuur, catalogi 4,00

51 Doos fdc's in 6 kleine albums en los 5,00

52 Doos luchtpost, brieven, thematisch 10,00

53 Wereld (on)afgeweekt. Avontuurlijke doos 5,00

54 Doos met lege stockboeken, meest A5, 10 stuks 4,00

55 Doos met lege Davo banden, bladen, album cass., Importa bod

56 fdc's Tsjechoslowakije -grote, zware doos 10,00

57 Allerlei enveloppen in album en doos 5,00

58 Vier stockboeken, waarbij leuk Zuid-Amerika 5,00

59 NL in aantallen, vanaf de Bontkraag-serie 5,00

60 Bund en Berlijn Eerste Dagbladen, ringbanden, 3 stuks 5,00

61 Hongarije in 2 mooie stockboeken 8,00

62 De hele wereld, een tas vol, albums, bladen, etc. 5,00

63 Frankrijk vanaf 1945 in 2 Leuchtturm albums, geen zegels 5,00

64 Laos, Libië en Mongolië, 3 stockboeken, mooie plaatjes 4,00

65 album maximumkaarten NL bod

66 Doos NL, stockboeken, ptt-mapjes, etc bod

67 doosje fdc's NL tussen 48 en 447, meer dan 300 stuks 8,00

68 Duitsland, enveloppen met bijzondere afstempelingen 2,00

69 Doosje met stockboeken A5, buitenland 3,00

70 China, Korea, Japan etc in keurig Schaubek-stockboek 6,00

71 Frankrijk en koloniën in vier  sb + map 4,00

72 Italië, Spanje, Portugal + koloniën in Leuchtt. Sb 4,00

73 USA in 2 mooie sb, aardig gevuld 6,00

74 3  lege stockboeken bod

75 Grote doos met allerlei restanten 6,00
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Kavel Omschrijving Cat.w. Inzet

76 Kleine doos met restanten 3,00

77 Grote doos met albums en Nederland in bundels en zakjes bod

78 Handboek Postwaarden, 4 banden + aanvullingen in tas bod

79 Grote doos hele wereld (on)afgeweekt 10,00

80 Vier keurige stockboeken met NL postfris en gebruikt 5,00

81 Yvert Frankrijk 2013 bod

82 Canada, stockboekje (met postfris) en rondzendboekjes bod

83 Nederlandse Antillen en Suriname in stockboek 3,00

84 Kaars (vermoedelijk) in prachtige verpakking bod

85 Boek: wandelkaarten, de mooiste wandelingen in Nederland bod

86 Boek Portbetaald nieuw bod

87 Boek Carb.Ned met drie velletjes postfris 5,00

88 Luxe  Portefeuille 2,50

89 Envelop met blokken 1,00

90 Envelop met blokken 1,00

91 Pakket blokken giga veel incl euro's 5,00

92 Nederland series en blokjes bod

93 Vaticaan, blokje bod

94 Nederland, postset bomen 2,00

95 Telebrieven bod

96 Blokken Duitsland 3x bod

97 Luxemburg Groot hertog Jan met Zwartdruk 2,00

98 Nederland Hangmapjes Beatrix 2,50

99 11 K. Willem III 125,00 10,00

100 Duitsland 50,00 bod

101 Duitsland bod

102 div presentatie mapjes, Singapore Jersey boekje VN 2,00

103 Holland Kalender 2020 2,50

104 Album Great Brittain special stamps bod

105 Stockboeken, 3x leeg 3,00

106 1x Dik stockboek, leeg 2,00

107 Stockboek Tjechoslowakije 2,00

108 Stockboek Roemenie 2,00

109 Stockboek DDR 3,00

110 Stockboek Canada 1,00

111 Stockboeken 3x leeg 3,00

112 Davo Nederland album leeg bod

113 Stockboeken 4x leeg bod
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114 Laptop tas BMW Mobile Office voor laptops tot 15 " 5,00

115 Doosje, pakket met div. PTT mapjes ook speciale mapjes 2,50

116 Doos onafgeweekt 2,00

117 Doos afgeweekt bomvol 2,00

118 Doos onafgeweekt 1,00

119 Doosje divers 2,00

120 Doosje divers 2,00

121 Doos diversen 1,00

122 Doos diversen 1,00

123 Doos diversen 1,00

124 Doos diversen 1,00

125 Doos diversen 1,00

126 Doos diversen 1,00

127 Doos diversen 1,00

128 Doos diversen 1,00

129 Doos diversen 2,00

130 Doos diversen 2,00

131 Zak onafgeweekt Engeland bod

132 Doos diversen 1,00

133 Doos diversen bod

134 Doos, heel mooi uitzoeken 4,00
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